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મગફળી બીજ ઉત્પાદનના વસદ્ાિં અને ગજુરાિ માટે મગફળીની સધુારેલી જાિ 
નરેન્દ્ર કુમાર, અજય બી.સી., પ્રવીણ કોના. ગગંાધરના કે., ચન્દ્રમોહન સઘં અને નવનોદ કે. પરમાર 

ભાકૃઅનપુ-મગફળી સસંોધન નનદેશાલય, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ 
 

પરરચય 
 મગફળીનો ઉદભવ બે રડપ્લોઇડ પ્રોજેનનટસસ (એ. ડયરેુનેનસસ અને એ. આઇપેસ્ન્દ્સસ) વચ્ચેઅનિુમે 
"એએ" અને "બીબી" જજનોમ વચ્ચે છે, ત્યારબાદ િોમોસોમલરડપ્લોઇડ, દલિણ બોલીનવયા અને ઉત્તરીય 
આજેસન્ન્દ્ટનાના મગફળીનુ ંજન્દ્મ તથળ માનવામાઆંવે છે. મગફળીમા ંતેલ ૪૮-૫૦%, પ્રોટીન ૨૫-૨૮% અને 
રાવ્ય સગુર ૮-૧૪% પ્રમાણમા ંજોવા મળેછે. ૧૦૦ગ્રામ દાણાથી ૫૬૪કેલરી ઊજાસ મળે છે. સરેરાશ પ્રોટીન 
સામગ્રી ઇંડા, ડરેીઉત્પાદનો, માસં અને માછલી કરતા વધારે છે. મગફળી પણ પ્રાણીઓ માટે પૌન્ષ્ટક ચારો 
આપે છે.તેના ચારામા ંપ્રોટીન ૮-૧૫%, લલનપડ્સ ૧–૩%, ખનનજો ૯ .૧૭ % અને ૩૮-૪૫% કાબોહાઈડ્રટેહોય 
છે, જે અનાજના ંચારા કરતા વધારે છે. વર્સ ૨૦૧૮-૧૯ના સરેરાશ મજુબ, ભારતમા ંમગફળીનીખેતી આશરે 
૪૮.૫લાખ હકે્ટર નવતતારમા ં થાય છે, જેનુ ં ઉત્પાદન હકે્ટર દીઠ ૧૪૩૬રકલોનાઉત્પાદન દરે આશરે 
૬૯.૭લાખ ટન ઉત્પાદન થાય છે. ગજુરાત, આંધ્રપ્રદેશ, કણાસટક, રાજતથાન, તાનમલનાડુ અને મહારાષ્ર 
ભારતના છ મોટા રાજ્યો છે, જે મગફળીના કુલ િેત્ર અને ઉત્પાદનમા૮ં૭% જેટલો રહતસો ધરાવે છે. એવુ ં
માનવામા ંઆવે છે કે મગફળી ૧૬મી સદીમા ંપોરુ્સગીઝપાદરી દ્વારા ભારત લાવવામા ંઆવી હતી, અને તે 
પછી મરાસ રાજ્યમા ંવાવેતર શરૂકર્ુું હત ુ.ં ને પછી, તે મહારાષ્ર અને પછીથી આખા દેશમા ં ફેલાઈ ગર્ુ.ં 
આજે મગફળીનીખેતી ભારતના લગભગ તમામ રાજ્યોમા ંથાય છે. ભારતમા ંમગફળી ગરીબો માટે કાજુ 
તરીકે પણ ઓળખાયછે. શેકેલી મગફળી ખાવી ભારતમા ંખબૂ જ લોકનપ્રય છે. 

બીજના ગે્રડ 
સીડ સરટિરફકેશન એસોનસએશન એજન્દ્સીની સત્તાવાર એજન્દ્સી અનસુાર બીજની ચાર જુદી જુદી કેટેગરીઓ 
છે (ન્દ્ર્કુ્ક્લયસ સીડ, બ્રીડર સીડ, બેઝ સીડ, સરટિફાઇડ બીજ). મગફળીમા ં બીજ ગણુના પ્રમાણને લીધે 
બીજક બીજ પછી ચાર બીજ ગણુાકાર તબક્કા (બ્રીડર સીડ, બેઝ સીડ, સરટિફાઇડ સીડ) ની મજૂંરી છે પરંત ુ
આ તમામ બીજ કેટેગરીમા ંકોઈ પણ એક કેટેગરીના માત્ર બ ેતબક્કા લઈ શકાય છે. આ નસવાય સત્યવાદી 
લેબલ બીજ એક અનૌપચારરક બીજ ઉત્પાદન પ્રણાલી છે. બીજ પ્રમાણપત્રના ંધોરણો મજુબ, ફક્ત આધાર 
બીજ અને સલૂચત જાતોના ંપ્રમાલણત બીજ, બીજ પ્રમાણપત્ર હઠેળ આવરી લવેામા ંઆવ્યા ંછે. 

૧. ન્્ુકં્લીયસં બીજ 
અણ ુબીજ પેદા ંબીજ તટોક, ન્દ્ર્કુ્ક્લયસ બીજ અને ઉપલબ્ધ બ્રીડર બીજમાથંી બીજ લાઇન પદ્ધનત દ્વારા 
બનાવવામા ંઆવે છે. નવભક્ત બીજ નવનવધ જાનતના મળૂમા ંસબંનંધત સવંધસક દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. પાકની 
આવશ્યક જુદી જુદી અંતર લગભગ 10 મીટર રાખવી જોઈએ. આનવુનંશક રીતે શદુ્ધ છોડ મળૂ બીજ 
તટોકમાથંી વ્યસ્ક્તગત રીતે પસદં કરવામા ંઆવે છે અને સતંાન સાથે ભળી જાય છે જે નવનવધતાને જુએ છે. 
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૨. બ્રીડર બીજ  
તે બીજક બીજનો વશં છે, જે મળૂ અથવા પ્રાયોજજત પ્લાન્દ્ટ સવંધસક દ્વારા તૈયાર કરવામા ં આવે છે. 
ભારતમા,ં સવંધસકોને ઓછા બીજના ગણુાકાર રેનશયો (1:10) ને કારણે બે તબક્કામા ં(તબક્કો -1, તબક્કો 2) 
બીજ ઉત્પાદન કરવાની મજૂંરી છે. બ્રીડર બીજ બીજ પ્રમાણપત્રના કાયસિેત્ર હઠેળ આવતુ ંનથી, પરંત ુતેની 
ગણુવત્તાને વનતપનત સવંધસનશાસત્રી, પાક શાસત્રી, રોગશાસત્રીની, કીટકશાસત્રીની, રાષ્રીય બીજ નનગમ 
અને રાજ્ય બીજ નનગમમાથંી પ્રત્યેક પ્રનતનનનધની નનરીિણ ટીમ દ્વારા નનયનંત્રત કરવામા ંઆવે છે.બ્રીડર 
બીજની આનવુનંશક શદુ્ધતા 100% છે અને સવંધસક બીજ તેની ટેગ દ્વારા ઓળખાય છે જે સવુણસ પીળો રંગનો 
છે. 

૩. ફાઉન્ડશેન બીજ 
આ સવંધસક બીજની વશં છે, અને તે કોઈ પણ જાહરે અથવા ખાનગી િેત્રની સતંથાઓ અથવા અનધકૃત 
ખેડતૂ સગંઠન દ્વારા અથવા નનધાસરરત ધોરણો અનસુાર રજજતટડસ ખેડતૂો દ્વારા બનાવવામા ંઆવે છે. નીચા 
બીજ ગણુાકાર ગણુોત્તરને કારણે બે બીજના ઉત્પાદનને પણ બ ે તબક્કામા ં મજૂંરી આપવામા ં આવે છે 
(તબક્કો -1, તબક્કો 2). આધાર બીજનુ ંઉત્પાદન રાષ્રીય બીજ નનગમ અને રાજ્યના કૃનર્ નવભાગ અને 
ખાનગી અને અનધકૃત બીજ ઉત્પાદકોની જવાબદારી છે.પાયાના બીજની આનવુનંશક શદુ્ધતા 99.5% છે અને 
તે તેના ટેગ દ્વારા ઓળખાય છે જે સફેદ રંગનો છે. 

૪.પ્રમાણિિ બીજ 
તે બીજનુ ંબીજ છે જે ખેડુતોને ખતેી માટે ઉપલબ્ધ છે. પ્રમાલણત બીજનુ ંઉત્પાદન અને નવતરણ એ રાજ્ય 
સરકારોની જવાબદારી છે, જે રાજ્ય બીજ નનગમ, ખાતાકીય કૃનર્ ફામસ, સહકારી વગેરે દ્વારા આયોજજત 
કરવામા ંઆવે છે. બીજ પ્રમાણપત્ર મજુબ, પ્રમાલણત બીજ આગળના બીજ ઉત્પાદન કેટેગરી માટે પાત્ર 
નથી, પરંત ુ ખાસ સજંોગોમા ં પ્રમાલણત બીજ જ પ્રમાલણત બીજમાથંી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, જો કે આ 
આધાર બીજ તબક્કા -1 ની ત્રણ પેઢીથી વધ ુન હોય તો. પ્રમાલણત બીજની આનવુનંશક શદુ્ધતા 99% છે 
અને તે તેના ટેગ દ્વારા ઓળખાય છે જે વાદળી રંગનો છે. 

૫. ટ્રુથફૂલ લેબલ બીજ 
આ ખેડુતો અને ખાનગી બીજ કંપનીઓ દ્વારા ઉત્પારદત બીજની શે્રણી છે અને ટ્રુથફૂલ લેબલ મજુબ વેચાય 
છે. આ પ્રકારના બીજને પ્રમાણીકરણની આવશ્યકતા નથી, પ્રમાણીકરણ તવૈક્ચ્છક છે પરંત ુ લેબલલિંગ 
ફરજજયાત છે. સીડ્સ એક્ટ મજુબ બીજ ઉત્પાદકો અને બીજ વેચનારાઓ બીજની ગણુવત્તા માટે જવાબદાર 
છે. બીજ અનધનનયમ અને પ્રમાલણત બીજ મચં મજુબ િેત્રનુ ં ધોરણ અને બીજ ધોરણ જાળવવુ ં
જોઈએ.સત્યવાદી લેબલ બીજનુ ં ઉત્પાદન પ્રકાનશત અને સલૂચત જાતોમાથંી કરી શકાય છે. સત્યવાદી 
લેબલવાળા બીજની શારીરરક શદુ્ધતા અને અંકુરણ માટે પરીિણ કરવામા ં આવે છે. સત્યવાદી બીજનુ ં
લેબલ પરપલ લીલો છે. 

મગફળીના બીજ પ્રમાિપત્ર ધોરિો 
ભારત સરકારના કૃનર્ મતં્રાલય દ્વારા કેન્દ્રીય બીજ પ્રમાણપત્ર બોડસ દ્વારા નનધાસરરત મગફળી માટે બીજ 
પ્રમાણપત્ર ધોરણો (િતે્ર ધોરણો અને બીજ ધોરણો) છે. 
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૧. કે્ષત્ર માનક 
અ. સામાન્ય જરૂરરયાિ 
૧. અંિર  
કારક બીજ શે્રિી 

આધાર પ્રમાણિિ 
૨.કે્ષત્ર માનક  
મગફળીન ુબીજી જાતોથી રખાત ુ ંઅલગ અંતર (મીટર) ૩ ૩ 

મગફળી ના સમાન જાતથી રખાત ુ ંઅલગ અંતર (મીટર) ૩ ૩ 
બ. ચોક્કસ આિશ્યકિા 

કારક મહત્તમ અનમુવિ મયાાદા (%) 
આધાર પ્રમાણિિ 

િેત્રમા ંઅંનતમ નનરીિણ સમયે મહત્તમ નવનવધ પ્રકારના છોડની 
હાજરી (%) 

૦.૧૦ ૦.૨૦ 

2. બીજ માનક (પોડમા)ં 
કારક બીજ શે્રિી 

આધાર બીજ પ્રમાણિિ બીજ 
ન્દ્ર્નૂતમ શદુ્ધ બીજ (%) ૯૬ ૯૬ 
મહત્તમ નનન્ષ્િય સામગ્રી (%) ૪ ૪ 
અન્દ્ય પાકનુ ંમહત્તમ બીજ (%) ૦ ૦ 
મહત્તમ નીંદણ બીજ (%) ૦ ૦ 
હાથથી છાટેંલા બીજમા ંન્દ્ર્નૂતમ અંકુરણ (%) ૭૦ ૭૦ 
હાથથી છટંકાવવાળા બીજમા ંમહત્તમ ભેજ (%) ૯ ૯ 
બાષ્પીભવનમા ંહાથથી છાલવાળા બીજનો મહત્તમ ભેજ (%) ૫ ૫ 

સારી બીજની ગિુિત્તાની લાક્ષણિકિાઓ 
બીજ આરોગ્ય: બીજની ગણુવત્તા સારી બીજ અંકુરણ િમતા અને બીજ શસ્ક્ત સાથે જાણીતી છે. 
ગણુવત્તાર્કુ્ત બીજ બકે્ટેરરયા, ફૂગ, સકૂ્ષ્મજીવો અને જતંઓુના નકુસાનથી મકુ્ત હોવુ ંજોઈએ. મગફળીની 
શીંગો ભગૂભસમા ંઉગ ેછે જે જમીન દ્વારા થતા જીવાણઓુ અને જતંઓુ સાથે સતત સપંકસમા ંરહ ેછે, તેથી, ત્યા ં
પેથોજેન્દ્સ બીજમા ં પ્રવેશવાની સભંાવના છે. જ્યારે ચપેગ્રતત બીજ વાવવામા ંઆવે છે, ત્યારે પેથોજેન્દ્સ 
બીજ અંકુરણ ઘટાડ ેછે. 
બીજનીગણુવત્તાસારીબીજ અંકુરણ િમતા અને બીજ શસ્ક્ત ધરાવે છે તે જાણીતી છે. ગણુવત્તા બીજ 
બેક્ટેરરયા, ફૂગ, સકૂ્ષ્મજીવો અને જતંનુા નકુસાનથી મકુ્ત હોવુ ંજોઈએ. મગફળીની શીંગો ભગૂભસમા ંઉગ ેછે 
જે જમીન દ્વારા થતા જીવાણઓુ અને જતંઓુ સાથે સતત સપંકસમા ંરહ ે છે, તેથી, ત્યા ં પેથોજેન્દ્સ બીજમા ં
પ્રવેશવાની સભંાવના છે. જ્યારે ચેપગ્રતત બીજ વાવવામા ંઆવે છે, ત્યારે પેથોજેન્દ્સ બીજ અંકુરણ ઘટાડ ેછે. 
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બીજની શારીરરક શદુ્િા: મગફળીમા ંબીજની શારીરરક શદુ્ધતા ૯ % રાખવી જોઈએ અને બીજ સમાન કદ 
અને આકારના હોવા જોઈએ. બીજ મળૂ, પત્થરો, પાકની અન્દ્ય જાતોના બીજ, તટેૂલા બીજ,નીંદણ બીજ 
જેવા નનન્ષ્િય પદાથોથી મકુ્ત હોવા જોઈએ. 

આનિુવંશક શદુ્િા: પેઢી દર પેઢી બીજની આનવુનંશક લાિલણકતાઓ જાળવવી એ આનવુનંશક શદુ્ધતા 
કહવેાય છે. નવનવધ કારણોસર ઉત્પાદનના તબક્કા દરનમયાન નવનવધ પ્રકારની આનવુનંશક શદુ્ધતા બગડી 
શકે છે, જેમા ંમખુ્યત્વે નવકાસની નવનવધતા, યાનંત્રક નમશ્રણ, પરરવતસન, નજીવા યોગ્ય આનવુનંશક નવનવધતા, 
છોડના સવંધસન તકનીક અને કુદરતી પરાગાધાનનો સમાવેશ થાય છે. આમાથંી, મગફળીની જાતોમા ં
આનવુનંશક વારસોનુ ંસૌથી મહત્વપણૂસ કારણ યાનંત્રક નમશ્રણ છે, ત્યારબાદ તેમના અનકુલૂન િેત્રની બહારના 
નવતતારોમા ંભલામણ કરેલ જાતો વધવાથી નવકાસની નવનવધતા અને આનવુનંશક નવનવધતા થઈ શકે છે. 

ભેજ ન ુપમાાિ:ઊચા ભેજ ને કારણ ેબીજ ર્ૂંક સમયમા ંઅંકુરણ શસ્ક્ત અને જીદગી ગમુાવે છે. મગફળીમા,ં 
૮-૧૦% ભેજ બીજની ગણુવત્તા જાળવવા માટે પરૂત ુ ંછે. 

આનિુવંશક શદુ્િાના અધોગવિના કારિો: નવનવધ કારણોસર ઉત્પાદનના તબક્કા દરનમયાન નવનવધ 
આનવુનંશક શદુ્ધતા બગડી શકે છે. જાતોના સપષ્ટ અને વાતતનવક અધોગનતના મહત્વપણૂસ પરરબળો નીચ ે
મજુબ છે. 
૧.નવકાસની નવનવધતા                  ૫.આનવુનંશક પ્રવાહ 
૨.યાનંત્રક નમશ્રણ                        ૬.વનતપનત સવંધસનની તકનીકીઓ 
૩.કુદરતી પરાગાધાન                  ૭.અન્દ્યપરરવતસન 
૪.નજીવા યોગ્ય આનવુનંશક નવનવધતા  

1.વિકાસની વિવિધિા: જ્યારે નવનવધ પ્રકારના કૃનર્-પયાસવરણીય પરરસ્તથનતઓ હઠેળ બીજની નવનવધતા 
તેના કુદરતી નવતતારમાથંી અનેક પેઢીઓ સધુી ઉગાડવામા ંઆવે ત્યારે નવકાસની વદૃ્ધદ્ધ થઈ શકે છે. તેથી, 
જાતોના બીજ ઉત્પાદન તેમના ભલામણ કરેલ અને વૈનવધ્યપણૂસ તથાને થવુ ંજોઈએ. 

 2.યાવંત્રક વમશ્રિ: આનવુનંશક શદુ્ધતાના અભાવનુ ંમખુ્ય કારણ. પ્રરિયા દરનમયાન વાવણી દરનમયાન તે 
કોઈપણ તબકે્ક થઈ શકે છે. આ તવયસેંવક બીજને કારણે છે, બે જુદી જુદી જાતો માટે સમાન બીજ 
કવાયતનો ઉપયોગ કરીને, નવનવધ જાતો એકબીજાની નજીક વાવે છે, માળ કાપવામા ં આવે છે અને 
પ્રોસેનસિંગ ર્નુનટની યોગ્ય સફાઇ ન કરવાથી યાનંત્રક નમશ્રણ થઈ શકે છે. 

3.કુદરિી પરાગાધાન: જોકે મગફળી એક તવ-પરાગાધાન પાક છે, મગફળીમા ં5% તવ-પરાગાધાન જોવા 
મળે છે. કુદરતી પરાગાધાન પાકના અલગતા અંતર અને તેના પરાગાધાન એજન્દ્ટ પર આધારરત છે. 
મગફળીમા,ં એક જાતથી બીજી નવનવધતાનુ ંઅંતર ૧૦ મીટર હોવુ ં જોઈએ જેથી નવનવધતાની આનવુનંશક 
શદુ્ધતા જળવાય. 

4.નજીિા યોગ્ય આનિુવંશક વિવિધિા: જાતોના પ્રકાશન સમયે નાના આનવુનંશક તફાવતો પણ હોઈ શકે 
છે. ઉત્પાદન ચિ દરનમયાન થોડો સમય પછી, આ નાના આનવુનંશક લભન્નતા નવનવધમા ં આનવુનંશક 
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નવનવધતાનુ ંકારણ બને છે. તેથી, નવનવધતાના પ્રકાશન પછી, નવનવધ પ્રકારના છોડને બીજના પાકમાથંી ૨-
૩ વદૃ્ધદ્ધના તબક્કાઓથી દૂર કરવા જોઈએ, આવા છોડને દૂર કરવાની પ્રરિયા રોગગ્રતત છે. મગફળીમા ંરૂટ 
થવુ,ં પાકા અને પોડ પાકાના તબકે્ક વહન કરે છે. 

5.આનિુવંશક પ્રિાહ: એક રેન્દ્ડમ પ્રરિયા છે જે ર્ૂંકા સમયમા ં સેલમા ં મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે. 
પનુરાવનતિત ર્ૂંકા તતભંના કદ, તતભંના કદમા ંતીવ્ર ઘટાડો અને ઓછી સખં્યામા ંઆ છોડને નવી કલમમા ં
રૂપાતંરરત કરવાને કારણે રેન્દ્ડમ રડ્રફ્ટ થાય છે. તેથી, બીજ પાક એક સાથે મોટા નવતતારમા ંવાવેતર કરવો 
જોઈએ જેથી નવનવધતાની આનવુનંશક શદુ્ધતા જળવાય. 

6.િનતપવિ સિંધાનની િકનીકીઓ: કેટલીકવાર જીનોટાઇપ સ્તથર કયાસ નવના નવી નવનવધતા તરીકે મકુ્ત 
થવી નવનવધતામા ંઅસ્તથરતા પેદા કરી શકે છે, તેથી પ્રકાશન પહલેા ંનવનવધતાનુ ંયોગ્ય રીતે મલૂ્યાકંન કરવુ ં
એ જાતની આનવુનંશક શદુ્ધતા માટે ખબૂ જ મહત્વપણૂસ છે. 

7.અન્યપરરિિાન: સામાન્દ્ય રીતે, જાતોમા ંપરરવતસનની સભંાવના ખબૂ ઓછી હોય છે, આ માટે સમયાતંરે 
બીજ પાકનો પાક કરવો જરૂરી છે. 

મગફળીની આનિુવંશક શદુ્િા જાળિિા માટેના ણબિંદુઓ 
1.કુદરતી પરાગાધાન અને યાનંત્રક અને શારીરરક નમશ્રણને રોકવા માટે પરૂતા પ્રમાણમા ંઅલગતા (3 મી) 

જરૂરી છે. 
2.મગફળીના બીજનુ ં ઉત્પાદન તે જ પ્લોટમા ં ન લેવુ ં જોઈએ જ્યા ં મગફળીનુ ં ઉત્પાદન બ ે વર્સ પહલેા ં

લેવામા ંઆવ્ર્ુ ંહત ુ.ં 
3.પરાગનયન પહલેા ંબીજ ઉત્પાદનના પ્લોટની બહારના પ્રકારના વ્યસ્ક્તગત છોડને કાઢી નાખવા જોઈએ. 
4.આનવુનંશક શદુ્ધતા માટે જાતોનુ ંસમયાતંરે ઉગાડવાનુ ંપરીિણ કરવુ ંજોઈએ. 
5.મગફળીના બીજનુ ંઉત્પાદન ફક્ત કતટમાઇઝ્ડ નવતતારોમા ંથવુ ંજોઈએ. 
6.યોગ્ય બીજ ગણુાકાર નસતટમ અપનાવી જોઈએ,મગફળીના બીજના ગણુાકારના પ્રમાણને કારણે 

ન્દ્ર્કુ્ક્લયસ બીજ પછી ચાર બીજ ગણુાકાર તબક્કા (સવંધસક બીજ, આધાર બીજ, પ્રમાલણત બીજ) ની 
મજૂંરી છે 

  
ણગરનાર-૩ જાિનુ ંબીજ ઉત્પાદન 
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ગજુરાિ માટે મગફળીની અદ્યિન જાિ 
ગજુરાત માટે મગફળીની અલગયાર જાત વરસાદ આધારીત ભલામણ કરવામા ંઆવે છે અને ઉનાળાની 
ૠતમુા ંવાવણી માટે પાચં જાતોની ભલામણ કરવામા ંઆવે છે. આ જાતોની મખુ્ય લાિલણકતાઓ નીચ ે
મજુબ છે. 
ચોમાસુ/ંિષાા ુ  ુ વશયાળં/ઉનાળં ુ  ુ
જીજી -૨૦, જીજી -૭, જીજેજી -૯ (જે -૯), જેએલ -૫૦૧, 
જીજેજી -૧૭, જીજેજી -૨૨ જીજેજી-એચપીએસ -૧, જીજેજી -
૩૨ કેડીજી -૧૨૩, જીજી-એચપીએસ -૨, કેડીજી -૧૨૮ 

ટીજી-૩૭એ, ટીપીજી૪૧, ડી એચ ૮૬, જીજેજી-
૩૧, જીજી-૧૪  

૧. જીજી -૨0 અને જીજેજી -૨૨ 
 જાિ : જીજી-૨0 જાિ : જીજેજી-૨૨ 

(જેએસએસપી-૩૬) 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૧૯૯૨ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૩ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૯૬૦ અને૧૪૩૯  
કી.લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૭૭૦ અને૧૨૭૪  
કી.લો/હા.  

તેલની ટકાવારી : ૫૦.૭ % તેલની ટકાવારી : ૫૧.૬% 
પકવાનો સમય : ૧૧૦-૧૧૫ રદવસ  પકવાનો સમય : ૧૧૮ રદવસ  
મખુ્ય લિણ : વધ ુઉપજ, દાણાનુ ંકદ 

મધ્યમથી મોટો હોય છે  
મખુ્ય લિણ : આ જાત ગ્રીવા નવગ્લને પ્રનત 

સહીસણુ છે. 
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૨. જેએલ-૫૦૧ અને જીજેજી-૯ 
જાિ : જેએલ-૫૦૧ જાિ : જીજેજી-૯ (જે-૬૯  )  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૦ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૨ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : મહાત્મા ફુલે નવશ્વ કૃનર્ 

નવધ્યાલય  
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત, દલિણ રાજતથાન ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૬૬૧અને ૧૧૦૫ 
કી. લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૩૪૮૩ અને૨૪૭૩  
કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦ % તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦ % 
પકવાનો સમય : ૧૦૨-૧૦૫ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૭ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત જલદી પાકી જાય છે મખુ્ય લિણ : વધારે ઉત્પાદન, ઉનાડુ ં

ઋત ુમાટે પણ  

૩. જીજી-૭ અને ટીજી-૩૭એ 
જાિ : જીજી-૭ જાિ : ટીજી-૩૭એ  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૧ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૪ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : ભાભા પરમાણુ ંસનસોધાન 

કેન્દ્ર રોમ્બ ે
ભલામણ કરેલ િેત્ર : ગજુરાત, દલિણ રાજતથાન ભલામણ કરેલ 

િેત્ર 
: રાજતથાન, ઉત્તરપ્રદેશ 

પજંાબ, ઓરડશા, પનિમ 
બેંગલ, લબહાર, ઉત્તર પવૂી 
રાજ્યો 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

: ૧૬૬૧અને ૧૧૦૫ 
કી. લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૩૪૮૩ અને૨૪૭૩  
કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦% 
પકવાનો સમય : ૧૦૨-૧૦૫ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૭ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત જલદી પાકી 

જાય છે 
મખુ્ય લિણ : વધારે ઉત્પાદન, ઉનાડુ ં

ઋત ુમાટે  
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૪.જીજેજી-એચપીએસ-૧ અને જીજી-એચપીએસ-૨ 
જાિ : જીજેજી-એચપીએસ -1 જાિ : જીજી-એચપીએસ -2 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૦ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૮ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૨૧૨૫ અને ૧૪૩૭  
કી. લો/હા 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

:  ૨૮૩૫ અને ૧૯૪૫ કી. 
લો/હા 

તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦% તેલની ટકાવારી : ૪૮.૮% 
પકવાનો સમય : ૧૧૦-૧૨૦ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૨૧ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત મોટો દાણો (૭૬ 

ગ્રામ / ૧૦૦ દાનના જીવન) 
માટે યોગ્ય છે 
 

મખુ્ય લિણ : ઓછા પ્રમાણમા ંતેલ, 
આ જાત મોટો દાણો 
(૧૦૦ દાન વજન: ૬૭ 
ગ્રામ) માટે યોગ્ય છે.   

૫. કેડજી-૧૨૩ અને કેડજી-૧૨૮ 
જાિ : ફૂલો િનાા (કેડજી-૧૨૩) જાિ : ફૂલો ફનાા (કેડજી-૧૨૮) 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૬ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૬ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : મહાત્મા ફુલે નવશ્વ કૃનર્ 

નવધ્યાલય, રદગરજ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : મહાત્મા ફુલે નવશ્વ કૃનર્ 

નવધ્યાલય, રદગરજ  
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: તનમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, 
કણાસટક, દલિણ મહારાષ્ર, 
ગજુરાત, રાજતથાન, 
ઓરડશા, પનિમ બેંગલ, 
ઝારખડં, મલણપરુ 

ભલામણ કરેલ િેત્ર : તનમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, 
કણાસટક, દલિણ 
મહારાષ્ર, ગજુરાત, 
રાજતથાન 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૨૨૧૨ અને ૧૫૫૦  
કી. લો/હા. 

દાણા અને અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

:  ૨૪૨૫ અને ૧૭૦૦  
કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૫૧.૦% તેલની ટકાવારી : ૫૧.૦% 
પકવાનો સમય : ૧૨૦ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૨૧ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : રટક્કા અને રસટ રોગ  

પ્રનતકારક 
મખુ્ય લિણ : રટક્કા અને રસટ રોગ 

પ્રનતકારક  
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૬. જીજેજી-૧૭ અને જીજેજ-૩૨ 
જાિ : જીજેજી-૧૭  જાિ : જીજેજ -૩૨ 
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૩ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૮ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય 

ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: તનમલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, 
કણાસટક, દલિણ મહારાષ્ર, 
તેલગંાણા 

વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : ચોમાસુ/ંવર્ાસ ઋત ુ
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૭૯૮ અને ૧૧૮૭ 
કી. લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

:  ૩૩૯૨ અને ૨૩૪૨ 
 કી. લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% તેલની ટકાવારી : ૫૩.૯% 
પકવાનો સમય : ૧૨૧ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૫-૧૨૪ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : તણા નવગલન પ્રનતકારક મખુ્ય લિણ : રટક્કા અને રસટ રોગ 

પ્રનતકારક  

૭. ટીપીજી-૪૧ અને ડીએચ -૮૬ 
જાિ : ટીપીજી-૪૧ જાિ : ડીએચ-૮૬  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૪ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૦૫ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : ભાભા પરમાણુ ંસનસોધાન  

કેન્દ્ર રોમ્બ ે
ઉત્પાદન કેન્દ્ર :  કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય, 

ધારવાડ 
ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: બધા ભારતમા ં ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત, દલિણ 
રાજતથાન, મહારાષ્ર, 
ઓરડશા, પનિમ બેંગલ 

વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ 
દાણા અને 
અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

: ૨૦૮૮ અને ૧૪૪૧ 
કી.લો/હા 

દાણા અને 
અનાજન ુ
ઉત્પાદન 

:  ૪૦૨૨ અને ૨૭૩૫  
કી.લો/હા 

તેલની ટકાવારી : ૪૯.૦% તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% 
પકવાનો સમય : ૧૨૨ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૨૫-૧૨૭ રદવસ  
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મખુ્ય લિણ  : મોટા દાણો (> ૬0 ગ્રામ / 
૧૦૦ દાન), ઉચ્ચ ઓલેઇક / 
લલનોલેક કા અનચુ્છેદ (૩.૨૭), 
લગભગ 25 રદવસ 
સધુીતાજાબીજસસુપુ્તાવતથાઅને 
રતવુા પ્રનત સારહસણુ છે 

મખુ્ય લિણ : તે જાત અધસ- ઠીગલણ 
પ્રકારની, ઉચ્ચ ઉત્પાદન 
વારી, અને પાછલા ધબ્બા 
અને ચસૂક કીટકો માટે  
સારહસણુ છે 

૮. જીજેજી-૩૧ અને જીજી-૩૪ 
જાિ : જીજેજી-૩૧  જાિ : જીજી-૩૪  
પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૨ પ્રકાશનનુ ંવર્સ : ૨૦૧૮ 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર : જુનાગઢ કૃનર્ નવશ્વ 

નવધ્યાલય 
ઉત્પાદન કેન્દ્ર :  આણદં કૃનર્ નવશ્વ નવધ્યાલય  

ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત  ભલામણ કરેલ 
િેત્ર 

: ગજુરાત 

વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ વાવવાની ઋત ુ : નશયાળં/ઉનાડુ ંઋત ુ 
દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

: ૧૬૩૧ અને ૧૧૭૪ 
કી.લો/હા. 

દાણા અને 
અનાજન ુઉત્પાદન 

:  ૩૭૧૫ અને ૨૬૦૦ કી.લો/હા. 

તેલની ટકાવારી : ૪૮.૦% તેલની ટકાવારી : ૫૨.૮% 
પકવાનો સમય : ૧૦૦-૧૦૫ રદવસ પકવાનો સમય : ૧૧૭ રદવસ  
મખુ્ય લિણ  : આ જાત તના 

નવગ્લોન રોગ પ્રનત 
સારહસણુ છે 

મખુ્ય લિણ : વધ ુઉપજ અને તેલ, દાણનુ ંકદ 
મોટો હોઈ છે (૧૦૦ રકલો વજન 
૫૧ ગ્રામ) 

 
બીજને લેિા માટેન ુસરનામુ ં
જાિ સરનામુ ં
જીજી-૨૦, જીજી-૭  
જીજેજી-૩૭ (જે-૯)  
જીજેજી-૧૭ 
જીજેજી-૨૨ 
જીજેજી એચપીસ-૧, 
જીજેજી-૩૨ 
જીજેજી એચપીસ-૨, 
જીજેજી-૩૧ 

નોડલ અનધકારીઓ, (મેગા બીજ પ્રોજેક્ટ), જુનાગઢકૃનર્ ર્નુનવનસિટી, જુનાગઢ, ફોન: 
(O) ૦૨૮૫-૨૬૭૫૦૭૦, ૨૬૭૨૦૮૦-૯૦, , પીબીએક્સ-૪૪૯&૪૫૦ 
મખુ્ય તેલીલબયા સનસોધાન કેન્દ્ર, જુનાગઢકૃનર્ ર્નુનવનસિટી, જુનાગઢ : ૦૨૮૫-
૨૬૭૨૦૮૦-૯૦, પીબીએક્સ-૩૨૫, (૦૨૫૮) ૨૬૭૦૨૦૫ 
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ, બીજ ભવન, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાધંીનગર -
૩૮૨૦૧૦, ગજુરાત. ફોન :079-૨૩૨૫૬૬૯૦, ફેકસ૦૭૯ – ૨૩૨૫૬૭૧૮ 

ટીજી ૩૭ 
એ,ટીપીજી-૪૧ 

ભાભા પરમાણુ ંસનસોધાન કેન્દ્ર, રોમ્બ-ે ૪૦૦ ૦૮૫, મબુઇ. ફોન: ૦૨૨-
૨૫૫૦૫૧૫૭, ૨૫૫૯૫૪૯૦: ફેકસ૦૨૨-૨૫૫૦૫૧૫૧ 
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જીજી-૩૪ નોડલ અનધકારી આણદં કૃનર્ ર્નુનવનસિટી, આણદં ફોન :૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯, ૨૬૯૨-
૨૬૪૩૨૪ 
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ, બીજ ભવન, સેક્ટર ૧૦-એ, ગાધંીનગર -
૩૮૨૧૦૧, ગજુરાત. ફોન :૦૭૯-૨૩૨૫૬૬૯૦,: ફેકસ૦૭૯ – ૨૩૨૫૬૭૧૮ 

જેલ-૫૦૧, કેડીજી-
૧૨૫,કેડીજી-૧૨૮ 

તેલીલબયા સનસોધાન કેન્દ્ર,મહાત્મા ફુલે કૃનર્ નવધ્યાપીઠ,રાહરુી-૪૧૩૭૨૨,મહારાષ્ર  
ફોન: ૦૨૫૭-૨૫૫૦૮૮૮: ફેકસ ૦૨૮૭-૨૫૫૩૨૨૮  
મહારાષ્ર રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ 
મહા બીજ ભવન , કૃનર્ નગર,અકોલા -૪૪૪૧૦૪, મહારાષ્ર 
ફોન:૦૭૨૪ - ૨૪૫૫૦૯૩, ૨૫૫૮૪૮૦, ફેક્સ: ૦૭૨૪ - ૨૪૫૫૧૮૭, ૨૪૫૫૨૮૭ 

ડીએચ ૮૬ બીજ નનયામક 
કૃનર્ નવજ્ઞાન નવધ્યાલય,ધારવાડ-૫૮૦૦૦૫ 
ફોન: ૦૮૩૬-૨૪૪૧૮૮૪,૨૭૪૧૫૯૮, ફેક્સ: ૯૧-૦૮૩૬-૨૭૪૧૫૯૮ 
કણાસટક રાજ્ય બીજ નનગમ લલનમટેડ 
બીજ ભવન,બેલરી રોડ,હબેલ,બેંગલરુુ—૫૬૦૦૨૪ ફોન:૨૩૪૧૬૯૫૩, ૨૩૪૧૧૬૯૧, 
૨૩૪૧૫૬૫૨ – ૫૬, ફેકસ : 080 – ૨૩૪૧૫૮૯૫ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


